
الر٨٨الة ـس  
 

  ؟؟لََلققافى العافى العنَنَسيح يسيح ي بالم بالمانان اإليم اإليمليسليسووأأ
 

(Arabic - Isn’t believing in Jesus irrational?) 
 

 .ىعِن أقنَابوى وجيرِن حؤاٌلس         : حلقة جديدة من سلسلة 

 ؟؟قَلقَلافى العافى العنَنَسيح يسيح ي بالم بالمانانيميم اإل اإلليسليسووأأ         : وسؤال هذه الحلقة     
                Cliffe Knechtle         :بنا على هذا السؤاليجي

      .Give me an answer that satisfies my heart and my mind              :       فى كتابه
 .لناشر بالترجمة إلى اللغة العربيةوقد حصلنا على تصريح كتابى من ا

 
 يظنب عإذا آمنوااس أنّ النّض مفهذا  بالمسيح هيرتبعاراً انتحلعقولهم !..فه مال ي علمونأن الم سيحِماتَ م ن 

أجلهملي خلصهِمم نخطاي اهمال لي خلصهِمم نع قولهم!..إن الم سيحىال ي ضععقله انباً جلي ستردهثاني و فى ة وه
لغى التفكير  يان اإليم أنونتبريعو .. عقلههبِعستوا ال ي مفض كّل فى روافاس تطر النّبعضو .!اءم إلى السطريقِه

والبثحالج وِم..اد نهمم نال ي صقُدأو يؤمن ا  إال مخِضيعهتاجار واالستن لالختبِةل باألد١.اهين والبر 
 

 ِم األوُلالنوع نتطرفين يقوُل الم :اإلإن يمالان ي وأ  إلى أدلٍةحتاج بٍةراهين عقلياسباً ح اإلأن يمانه و أن 
 ِةسيحي للم والحقيقة أن.!اماّ وإلغاء العقل تمدون تفكير أو مناقشٍة قاِحسول جهق إلى م شاِه علونِم كتلقى بنفِس

ِم راسخاًاساًأس ننطق التاريخ والم. فهناكال اهين واألِدلة البرثابتة على أني سيحوعسالم شخصي ة تاريخيةة حقيقي 
ويوجدا م يؤكدذلك . فكتب العِدهسديد الجبالِكتاِب المقد وكتب المؤر ة ِمخ يوسيفوس ووثائق أخرى تاريخين 

 ٢. دون انحياز لرأى معينون عقولهم الذين يحكمنصفين المتوفرة للدارسين مولالقرن األ
 

 أمالثانى ِما النوع نتطرفين فيقوُل الم :إنلم ي رتكز أى أماس ِمر على أسنالم نطق فال أصدوهذا .قه 
التفكيرالم فُتطري دعفض كّلونا إلى رالتى  الشفاءعجزاِت م سجلها الكتابالم سقد.فلي ِمس نالم عقول ماًنطقيأن  

يواِحقوم ِمثل ِلد رعِماز األن واتم.ِم وليس نالم عقول أنم جردلم ِةسٍد يتشفى األب رص.  عقول أنالم ِمن وليس
 ٣.ش وام قم له قاَلداً واِحاء ألنحاألِصائر  كسكتحر ي أربعين عاماًن ِمقربا ي مِه علير مكسيحاً

 

 وهناك المعتدلونالذين ي سايرونالم نطق المعقول فى إيميقولون أنّ.انهم ناه يلزمقَ ن كىدصراً أمنرا أن ه 
 فريد ولذا تصدقُ  ليس لى فأنتَ!. ولكن واأسفاهانك لى إيم كان لوCliffe   ا أتمنى يكنتُ:  لىهم قاَلعض ب.بعيوننا

 ديم عاً غبياذجاً س أكون على نفسى أن أقبَل أناستطيع  ال..Cliffe:  لىقوُل آخر ي وبعض.!ما هو غير معقول
الفهم حتى أصدق خرافات وتفاهات عكيفَ!. اهللان ولٍة ا قبلتههبس٤.كلف؟ ا ي 

 

 ولكنإذا تناولنا الم اوع بالمناقشِةوض أنّنكتشفُ.. ِة األمينِةلواعي ميعاًنا جنص ونؤِمقُد شياء ال بأن يمكن 
ؤيتهار..جميعاً ونحن نض عثقتنا فى أم واضحة لنَستْور لي اماًا تم..بيل الِم وعلى سثال نحننؤمن بقي م مف تعار

عليهِةا كالوطنيوالخي ر والحبوهذِه..وح الفريق ورنْ ِم ليسهاا م يلمسا نؤِم ولكننّ..واس بالحنأنه ا حيا ة وله
قدرجتمعاتناها فى موال ي مكنإنكار ها وال نستطيعالع شَيبد ٥.اونه  

 

 وال ننكرِم واحٍد لكّل أن نا دوافعتح ركهوتح دده ويته..فم نللِمعيشُ ي لذاِتتع والمي تبعم ذهاللذِةب  
 عشب وال يهرستثِم ويهال ليكنز الماءررى وج يىادو موة ه ثرمعج ليعيشُ ين وم..ا كلفته تلك الِمتعمهها مطلبيو

                                                
  لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع     ،            ١١ – ٨: ٥رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية  ١
  ٤ – ١: ١    ،    رسالة يوحنا الرسول األولى ١٨ - ١٤: ١    ،    رسالة بطرس الرسول الثانية ٤ – ١: ١ إنجيل لوقا ٢
     ٩ – ٢: ٥ا     ،    إنجيل يوحن٤ – ٢: ٨   ،    إنجيل متى ٤٤ – ٤٣: ١١ا ل يوحنإنجي ٣
  ٣١ – ١٨: ١ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٤
  ١٦ - ٩: ٢ رسالة بولس الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس ٥
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 قالنىو عهلم  للِعلم الِع طالباًياتهحومن يعيشُ  ..ِةع النزهو نرجسىف هدح ودعس ليِه لنفِسعيشُ ين وم..ِهِعم جنِم
يفسرور و كّل األمقيسيها بمٍةقاييس١. ِعلمي 
 

 نؤِم ال يه أنّذلكنى ع مس فلي..ن اإليمان باهللا عنسان اإليتوقفُا  حينم:ورينشه الكتاب المد أح قاّل 
 ِه دفتي بينُلِمح ي الحقيقىانيم اإل إن..يولِهٍة تَتّفقُ مع سلوِكِه ومعقيدلى  إ إيمانه ليتوجهو فى طريقِه ه بْلىٍءبشَ

 ٢.سيحوع المس ي وهو..ا بهديرو جص هخ بش الكاملِة على الثقِةس مؤس إيمانهسيحى والم..همِعد الذى يالدليَل
 

 قاَللقد ي وعس: "إنابن اإل ابن اإلإن نسان لميأِت يأِتنسان لم لي لي خدخدملل   بْل بْلميخِدخِديممولي ولي بذَلذَلبنفس نفس هفِِف  هدديية عة عننكثيرين كثيرين "..ولقد أقام ليَل الد 
على ذلك..فم ا قالهأكد هبم ِما عله..وع ماًاس خاِد النّاش بينله م..فى الليلِة حتى أنه تْ التى تمفيه ا خيانة تلميذه 

يهوذا له.اتض عنَ وأخذ أدم وغسَل لخاِدكانٍةى مأر َلج٣. تالميذه 
 

  ئئخِطخِطة ية يرر م م كم كم....ببرر  اايي":  قائالً بطرس تلميذهماًو يسأله أن  الثامن عشرجاء بإنجيل متى األصحاحلقد  
سبع سبع   ةٍٍةرر م معينعينبب إلى س إلى س بْل بْل..سبع مراٍتسبع مراٍت إلى  إلى  لك لكقوُلقوُلال أال أ" :وعس ي له قاَل."؟؟اٍتاٍتررع مع مبب إلى س إلى س له لهغفرغفر أِخى وأنا أ أِخى وأنا ألىلىإإ

  أعداؤه كان على الصليِبهم د ينزفُعوس يب الر كان وحين..طلقَ الم الكامَلاننى الغفرع يسيح الم كان.."مراٍتمراٍت
يعيرونهم ستهزئينفم اذا كانر ؟ِهعِل ِفد.قاَل لقد ي سو على الصليبوع وه :"يبتاه اغِفبتاه اغِفا أا أيررله له ممألنه ألنه مم  ييفعلونفعلونم ا ال ا ال  م
ييعلمونونعلم".وكان لها فعِم م داقاًصلم ا عنَلموهذا اها إيأكّو ..ألعدائِه ِهاِن بغفرا كَ لنَدمه و جفيِه بثقتنادير ِهاِع واتب 

ِهاليِمبتطبيق تع ِةوطاعِم. اه وصاينؤِس المف أنب عضال:قوُل الناس ي  بلنَد هْل بالدليل أوالً نعرفَا أن سيح هو  الم
هذا قبَل!.؟قّالح أن بِه نؤمن .!ألي هذِهتْس ع جفة؟ر.!أي وز لى أجاقوَلن اَهللا أن ِه عليأن ي لىوفر م ا أطلبِمه أنا نه 

اًشخصيحتى ي كونديراً جاف واالانى بِه بإيمعتر٤.؟قّ بأنّه هو الح 
 

 طلبى تُر وكر.ا لىهب على حليَلنى الدطيا لتعه بحياِت تخاطرون أنتى شار زوجن ِمتُى طلبنلنفترض أنّ 
 على  كاٍفليٌلدفة ورجاوة وع قس هذِهتْسليو أ. لىحبها ن ِم أكثرتأكدألذلك  ..ٍةاحد وٍةر بمكتٍف مر غياترة مدِع

ر ناضجتفكير سقيم غي الشك جلبِمو .!؟يِه شأِننأنّه فِس يدة العالقة الزوجيحيُل ويالح اِةي ؟حيمإلى ج.   
 

هذا  ..ديرر ج غي هو أو فيِه والثقِة بِهانيم باإلديراً ج كان إنا ننظرهدبعو ليستوفيها أن نَضع ِهللا شروطاً 
وأن  ..نسعى نحن بحثاً عن الدليل كى نكتشفه ب أنو األصسليو أ..غرور وكبرياء غير مقبول على اإلطالق

  فبكّلِه فى كالِمقاًاِدس ص باألم اُهللاإذا كانو .!؟ وننْحنى أمام جاللِه هام أمعنتواضو أقوالِهنَضع ثقتنَا الكاِملة فى 
قٌاِديقين هو صالي ومال .ضاً أيرإطالقاً ضي  ِمنناقشٍة مٍة عقليذا كنّ إٍة واعيا أمناءم خلصين..كنّ وحتى لو ا غير 

أمناء وغيرخ مف ..لصيناعترافنإن ا أماماهللا بع م أمانِتدِةنا الفكريوع دإخالِصم نا القلبىس يكونخطو ة أولىة إيجابي 
سيكون خطوة  ." أنا واآلب واحد أنا واآلب واحد.. رآنى فقد رأى اآلب رآنى فقد رأى اآلبالذىالذى":  الذى قال بصدق عن نفِسِهسيح المرفِةعق مفى طري

 ٥.لجثِةصليب الج على  مجاناًده لنَا الذى أع المسيحلخالص نَاقبولأولى إيجابية فى طريق 
 

انى يم إعلناً م جاللكامنى أمحأن.. اوىمانا السبأ: فى تلك الصالِةعى  متشتركل عوكأد ..ئ القارعزيزى 
لكى  ..سيح الموعسحيد ي الوبن االاذالً بببتنا أحفقد ..إذ دبرتَ أمر خالِصنا نحن البشَر .. فى محبِتك العجيبِةالواثقَ

 ونكون كل حين مع نعيم األبِدىنحيا حياة أبِدية فى الو .. فى نار الجحيم المعد إلبليس ومالئكَِتِهالِك الهن ِمذنَاتنق
فى اسم من التى  صعأرف .. وهبنى قوة ألحيا حسب ما يرِضيكلهىإانى  إيمزد ..طاهرالرب الذى افتدانا بدمه ال

 . ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل: وعدتَ بقولكمن  اي  سيِدىثقاً من استجابتكوا ..أحبنى إلى المنتهى
 

 : فى ذلكتجد أو غيرها سالِةس الر تلكاعمإن أردتَ س.. أخى القارئ العزيز
http://www.muhammadanism.org/Media/Audio/BetterLife/Default.htm 

تَ سدأر وإنماع تلكالر ة الِةسِمباإلنجليزي ن Cliffe Knechtleستجد فى ذلك  : 
 http://www.givemeananswer.org/main/home/index.html 

                                                
  ١٠ – ٩: ٦الة بولس الرسول األولى إلى تيموثاوس       ،       رس١٩ – ١٧: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى فيلبى٦
  ٢٨ – ٢٤ &  ٢٢ – ١٨: ١ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ١
 ٢٠  – ١: ١٣إنجيل يوحنا        ،              ٢٨: ٢٠إنجيل متى  ٢
                 ٦: ١٤إنجيل يوحنا                ، ٣٤: ٢٣ & ٦٥ – ٦٣: ٢٢إنجيل لوقا         ،      ٢٢ – ٢١: ١٨ إنجيل متى ٣
   ٣٠: ١٠ & ٩: ١٤إنجيل يوحنا  ،   ٤ – ٣: ٣رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية       ،      ٨ :١٣الرسالة إلى العبرانيين  ٥
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